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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 .وبه نستعين ، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 كتاب الشهادات
 ، مشتقة من املشاهدة ألن الشاهد خيرب عما شاهدهمجع شهادة : الشهادات 

 .املشهور يف املذهب اإلخبار مبا علمه بلفظ أشهد ، هذا هو : والشهادة هي 
وحنرو للر، ، فرشن شرهاد ه ق  ُقبر ، " رأيت فالناً وهو يشرب اخلمرر " أو " مسعت فالناً يُقرُّ بكذا : " فلو قال 

أشررهد علررن فررالن أنرره قررد اقرر   مررن " أو " أشررهد علررن فررالن أنرره قررد شرررب اخلمررر : " برر  ق يُقبرر  قرر  يقررول 
 .وحنو لل،" فالن 

 .أشهد أو شهدت : الشهادة ق  صح إق بلفظ فاملشهور يف املذهب أن 
و رواية عن أمحد أختاره الشيخ حممرد برن إبرراهي  وهو مذهب املالكية واألقناف  و لميذه واختار شيخ اإلسالم

 .فشن شهاد ه  صح" رأيت " أو " مسعت : " الشهادة ، فلو قال  علن أهنا  صح الشهادة بك  لفظ يدل: 
سررنة رسررول اال وق يف إمجررام العلمررال وق يف القيرراال الصررايح وق يف أقرروال الصرراابة  ولري  يف تترراب اال وق يف

أن الشرهادة  صرح  فالصححي  –تمرا قررر للر، شريخ اإلسرالم   – أهنا ق  صرح إق بلفرظ الشرهادةما يدل علن 
 .بك  لفٍظ يدل عليها 

فشهنا ليست بشرهادة وق " اً يشرب اخلمر أعل  أن فالن: " أو " أعل  أن فالناً قد أقر  فالناً : " لكن لو قال 
 ُقبرر  ، وللرر، ألن العلرر  قررد اصرر  بشخبررار الوقررة ، فقررد يكررون أخررربه  قررة برر ن فالنرراً قررد شرررب اخلمررر وهررو يورر  

 .بقوله ، فصدقه وأخرب مبا عل  
ح بالسرمام فشلا قال مور  هرذا اللفرظ فشنره ق يقبر  يف الشرهادة قر  يصرر " أعل  أن فالناً قد فع  تذا : " فقال 

 . أو الرؤية 
 [َتَحمُّل الشهادات في غير حق اهلل تعالى فرض كفاية : ] قال المؤلف رحمه اهلل  

أي إلا مرا  الشحهدا  ذاا محا دعح ا  بوال يح  : فر  تفاية لقوله  عاىل  –فتام  الشهادة يف غري ق  اال 
 . وا لآلية املتقدمة ب يجيوز هل  أن دعوا للتام  أو األدال فشن دعوا لتام  الشهادة أو أدائها فال 

وألن ققوق الناال إمنا  وبت وحتفظ بالشهادة فالشهادة طري  حلفظ و بروت ققروق النراال فكانرت فرر  تفايرة 
 .فشلا قام هبا البعض سقط اإلمث عن الباقني

 .و جتب تتابتها لئال ينساها و هو املشهور يف املذهب
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أي يف ققرروق امدميرني وأمررا قر  اال  عرراىل فرال جيررب فيره حتمرر    "عراىل يف غرري قرر  اال   ": وقرال املللره هنررا 
 الشهادة وق أداؤها ألن ققوق اال عز وج  مبناها علن املساحمة ، وألن املشروم فيها الس  

فررشلا دعرري لتامرر  الشررهادة يف رؤيررة رجرر  يشرررب اخلمررر ، أو يكررون قررد رنه يشرررب اخلمررر فيرردعن عنررد القا رري 
 . ألدائها 

 ن للرر، ق جيررب برر  هررو فرريرردعن للن ررر لرجرر  يررز  بررامرأة فيتامرر  الشررهادة أو يرردعن ألدائهررا عنررد احلررات  أو 
 .مباح ب  ق يستاب ألن الس  هو املشروم 

 .و للقا ي و هو املذهب أن يُرَعرِّ  للشهود التوقه عنها
ب اإلنصراف وهرو تمررا واروبه ارراق، " يتوجره عردم السرر  ملرن ُعررف بالشررر والفسراد : " قرال اراقب الفررروم 

 . قال
ما هو عليه ومبا يزير  علدي مبا يزجره  أو أن  هتام  الشهادفشلا تان الرج  معروفاً بالشر والفساد ف مكن أن  ُ 

عن املسلمني شره وفساده فشهنا  تام  قينئذ للمصلاة العامة فالس  عليه مصلاة خااة ، ودرل الفسراد عرن 
 . راجاة علن املصلاة اخلااة  األمة مصلاة عامة واملصلاة العامة

هرو وجروب أدال الشرهادة وإن تانرت يف  يظهحر فالحي فشلا تان  رك الشهادة ي  ب عليه  رر علن امدميني ، 
 . ققوق اال  عاىل 

هرلقل الوال رة  هفلو شهد  ال ة علن أن فالناً قد زنا ، وهناك رابع قد رأى لكنه مل يشهد عنرد احلرات  ، فرشلا أ را
ة الفسرر  وتررذل، ا للرر، الرجرر  بالزنررا وهرر  اترراجون إىل شررهادة هررذا الرجرر  ليرردفعوا عررن أنفسرره  معررر  وقررد قررذفو 

 . دال الشهادة ملا يف لل، من دفع الضرر عن امدمي أأنه جيب  فالي  يتبيند ، ليدفعوا عن أنفسه  احل
 [وذن لم ي جد ذال من يكفي تعين عليه : ] قال المؤلف رحمه اهلل  

 . د إق ا نان يشهدان علن أمر من األمور فشن الشهادة  تعني عليهماجو فشلا مل ي
 . وهكذا سائر فرو  الكفاية ، فشهنا  تعني قيث مل يوجد إق من يقوم باحل  

فشلا تان لي  يف البلد إق جمتهد واقد فشنه يتعني عليه القضال ترذل، إلا مل ككرن محر  الشرهادة إق مرن هرذين 
 .  تعني تسائر فرو  الكفاية الشخصني فشن الشهادة 

 :مس لة 
 هل يج ز أخي األجرة على الشهادة ؟ 

 . أنه ق جيوز أخذ األجرة عليها ألهنا فر  تفاية ، فشلا قام هبا فقد قام بفر  : املشهور يف املذهب 
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ابقة يف واخترراره شرريخ اإلسررالم وهررو مبررة علررن مسرر لة سررللماتررا  أنرره جيرروز أخررذ األجرررة عليهررا : والقررول الوررا  
 . جواز أخذ األجرة علن القرب فاختار شيخ اإلسالم هنا وهناك جوازه عند احلاجة 

يف مورر  هررذه املسررائ  الررحب  تعلرر   قرروق النرراال األوىل سررد هررذا البرراب ملررا ي  ررب علررن أخررذ املررال مررن واألولححى 
 . الفساد ، فقد يشهد بالزور لي خذ املال 

أخذ األجررة لرئال يفرتح هرذا البراب علرن النراال فيشرهد الرجر  برالزور  أنه ق جيوز:  فالصحي  في هيه المس لة
 . لي خذ املال 

 [ لها وأداؤها فرض عين على من تحم  : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
 . ف داؤها فر  عني علن من حتملها  وال تكتم ا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه  : لقوله  عاىل 

ذليحه وقحدر بحر  حرر فحي بدنحه أو عر حه أو مالحه أو أهلحه وكحيا فحي  دعحيتحى م] : قال المؤلف رحمه اهلل  
 [التحمل 

وال يضححار كاتحح  وال  : فررال جيررب حتمرر  الشررهادة وق أداؤهررا إق أن يقرردر علررن للرر، بررال  رررر لقولرره  عرراىل 
 . رواه أمحد ( ال  رر وال  رار : )  ولقوله  شهيد 

تر ن يضررب أو ارب  أو يلخرذ مالره أو ر ه أو ماله أو أهلره فرال جيرب  أما إلا تان ي  ب علن لل،  رر يف ع
 .و حنو لل، ألدائهايش  عليه السري 

 [وال يحل كتمانها : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
 .  وال تكتم ا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه  : لقوله  عاىل 

 : مس لة 

 ه  له أن يلدي الشهادة قب  أن يس هلا ؟ 
رواه ( أال أنبئكم بخيحر الشحهدا  الحي  يح تي بالشحهادة قبحل أن يسح لها : )  نع  له لل، لقولره : اب اجلو 

 . مسل  
ولل، ألن املشهود له قد خيفي عليه أن فالناً شاهد له فاينئذ يبادر بالشهادة قيث ي ن أن املشهود له خيفن 

 . ن هذا شاهد له أعليه 
والشررهادة  –اتررا  إىل هررذه الشررهادة  –أي املشررهود لرره  –شرراهد لكنرره تررذل، قررد ق خيفررن عليرره برر  يعلرر  أنرره 

 . أمانة ، فكما أن األمانة يبادر هبا عند احلاجة فكذل، الشهادة 
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وإن مل يرر ت إىل الشرراهد ويسرر له أن يشررهد لرره  –العررريف تالطلررب اللف رري ، فهررذا املشررهود لرره و والطلررب احلررا  
 . لكن قاله  س ل 

فهذا قيث تانوا متساهلني يف الشهادة يسرارعون إليهرا مرن غرري ( دون وال يستشهدون يشه: )  وأما قوله 
 .  وبت ب  رمبا يشهدون وه  يعلمون أهن  تالبون فهذا حم  الذم 

 [وال أن يشهد ذال بما يعلم  : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
قررال  ناد  ررعيه أن النر  ويف مسرتدرك احلررات  بشسر ذال مححن شححهد بحالحق وهححم يعلمحح ن  : لقولره  عراىل 

 .معناه اايحلكن احلديث ( على مثلها فاشهد أو دع : نعم فقال : ترى الشمس قال : ) لرج  
 [برؤية أو سماع : ] قال المؤلف رحمه اهلل  

 . ق خبرب  قة 
 . ت ن يرى فالناً يز  أو يشرب اخلمر وحنو لل، " برؤية " 
 . ه أو أن يسمعه وهو يبيع أو ينكح أو حنو لل، ت ن يسمعه وهو يطل  امرأ " أو مسام " 

 [أو استفا ة : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
 . أن يشتهر اخلرب عند الناال فيتناقلونه : اقستفا ة 

 [فيما يتعير علمه بدونها : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
 ككننرا أن نوبررت هرذا احلرر  يف فرال –أي بردون اقستفا ررة  –فاقستفا رة  قبر  فيمررا يتعرذر علمره غالبرراً بردوهنا 

 . الغالب إق باقستفا ة فال ككن إ با ه بالسمام أو الرؤية 
 [كنس  : ] قال المؤلف رحمه اهلل  

منا امن يعرف أن فالن بن فالن من العائلة الفالنية وأنه ابن فالن ، يعرف لل، من طري  اقستفا ة  فالواقد
 . 

 . ا باشتهاره عند الناال لكن يعرف هذو مل يسمع فهو مل ير 
 . ه   شهد أن فالن بن فالن ؟ فشنه يشهد بناًل علن اقستفا ة : فشلا قي  له 

 [وم ت : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
 . عائلة  ُعزى واشتهر هذا عند الناال الهذه جنازة فالن بن فالن ، و : مرت اجلنازة فقي  ل، : فموالً 

 . وحنوه ، فشن،  شهد بناًل علن اقستفا ة  فشلا دعيت لتشهد علن وفا ه لإلرث
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 [وملك مطلق : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
هررو غررري املقيررد بشرررال وق هبررة وق حنررو للرر، ، فهرر   شررهد أن هررذا البيررت لفررالن وأنرره ملكرره ؟ : امللرر، املطلرر  
 . نع  أشهد أل  أرى أنه مشهور مستفيض عند الناال : فشن،  قول 

فيره باقستفا رة  نتفا ة أنه قد اش اه من فالن أو وهبه له فرالن وللر، ألن هرذا ق يكتفرلكن ق يشهد باقس
 . ألن الشهادة ممكنة بالرؤية أو السمام 

 [ونكاح ووقف ونح ها : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
مرررا الطرررالق ، و أوقيرررة والعرررزل وحنوهرررا ، فرررشن هرررذه األمرررور ق ككرررن يف الغالرررب إ با رررا إق بطريررر  اقستفا رررة لا

 .أنه قبد فيه من الشهادة  اختاره الشيخ حممد بن إبراهي  خالفاً للمشهور يف املذهب فالصحي 
 : أابح عندنا  الث طرق للشهادة : إلن 

 . السمام : الطري  األول 
 ومها األا . الرؤية : والطري  الوا  

 . ة اقستفا ة قيث  عذر يف الغالب السمام والرؤي: والطري  الوالث 
من يثبت العلحم بهحم أي يكفحي أن يخبحره أححد محن موهل يشترط أن يك ن قد تلقى هيا األمر المستفيض 

 الناس أن هيا أمر مستفيض ؟ 
أريد أن أشهد أنا وأنت عند القا ري علرن أن هرذا الرجر  ابرن لفرالن فقلرت : إلا أ اك رج  فقال : موال لل، 

 فه   شهد به أو ق  شهد ق  يستفيض هذا عندك ؟  نع  ،: ه  هذا مستفيض عند الناال ؟ فقال : 
 . أنه ق يشهد ق  ي  يه عن عدد توري يوبت العل  هب  : املشهور يف املذهب 

أنرره يكفرري يف للرر، الوقررة الواقررد  –" جررد شرريخ اإلسررالم " واختررار شرريخ اإلسررالم وهررو اختيررار ايررد ابررن  يميررة 
 . الذي  سكن إليه النف  

 . يكفي عدقن : نابلة وقال القا ي من احل

؛ ولل، ألن الشهادة إمنا  بىن علن اقستفا ة وهنا مل يستفيض عنده للر، بر  أخرربه الوقرة بره  وأظهرها األول
، وهذا أشبه مبس لة السرمام والرؤيرة فرشلا أخرربه الوقرة ب نره قرد مسرع ، فالوقرة يشرهد وأمرا هرو فرال يشرهد وقرد علر  

 نقب  أن يكرون هنراك واسرطة يف السرمام والرؤيرة ، وهنرا ترذل، ق نقبر  أن خبرب الوقة ، فكذل، هنا ، فهناك ق
 .يكون هناك واسطة يف اقستفا ة
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 [ومن شهد بنكاح أو غيره من العق د فربد من اكر شروطه : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
 . ة سابقة إلا شهد بنكاح أو غريه من العقود فالبد أن يذتر شروطه وهذه املس لة  نبة علن مس ل

وق  صررح الرردعوى مررن غررري لتررر شرررو  " أن مررا اررات برره الرردعوى  صررح برره الشررهادة : " فالقاعرردة عنررده  
 . النكاح أو شرو  البيع أو غريه من العقود يف املذهب 

أشرهد أن فالنراً قرد نكرح فالنرة ، فنقرول لره هر   روفرت الشررو  ، فرشن : " فكذل، هنا يف الشهادة ، فرشلا قرال 
 . ما هي هذه الشرو  فيذترها لنا ؛ ألنه قد يشهد علن نكاح فاسد وي نه اايااً : فنقول له  نع : قال 

 . والصايح هنا تالصايح هناك 
 . فالراجح أن لتر الشرو  يف الشهادة لي  بشر  ولل، ألن األا  هو الصاة 

 : اال عليه أم ق ؟ فقال اس   التروا ىدر نإن قوماً ي  وننا باللا  ق : ملا قي  له  ولذا فشن الن  
مل يشر   النر  عليره الصرالة والسرالم أن يوبرت عنرده  حتقر  الشرر  وهرو التسرمية  افهنر( سم ا أنحتم وكلح ا )  

بناًل علرن األار  ، ألن األار  أن املسرل  إلا لترن فشنره يرذتر اسر  اال علرن لبياتره فكرذل، األار  يف نكراح 
 . املسلمني الصاة

 [وذن شهد بر اع : ]   قال المؤلف رحمه اهلل
شهد أن فالنة قد أر عت فالناً مخ  ر عات معلومات أ: " قول املرأة تفشلا شهد بر ام فالبد أن يصفه ، ف 

صررفه مبررا يقتضرري التاررر  وللرر،  أو  ررذتر أن احلليررب و ررع يف إنررال فشررربه مخرر  مرررات فالبررد وأن " مررن  ررديها 
 . لالختالف يف الشرو  

أنره ق يشر   للرر، إق أن ير راب القا ري يف الشراهد هرر  يعلر  الر رام ا رررم أم ق ؟  مرا  قردم وهررو والصححي 
 . فشنه يس له أما إلا مل ير ب فشنه ق يس له بناًل علن األا  

فلررر  يررر مره أن ( كيحححف وقحححد قيحححل : )  قرررال النررر  ( قرررد أر رررعتكما : ) ملرررا قالرررت املررررأة  ولرررذا فرررشن النررر  
 . وعدده بناًل علن األا   يستواه منها تيفية الر ام

 [أو سرقة أو شرب أو قيف فإنه يصفه : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
 . فشلا شهد بسرقة فالبد وأن يصه هذه السرقة مبا يقتضي احلد و قدم الكالم علن هذا يف قد السرقة 

نخرر إنسراناً قرذف  نأوتذل، الشرب فالبد عند الشهادة أن يصرفه مبرا يقتضري احلرد وترذل، إلا أراد أن يشرهد 
 . فالبد أن يصفه مبا يقتضي احلد و يبني ملَ قذفه
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النكححاح وسححارر العقحح د وفححي  لححم اشححترطنا ال صححف فححي هححيه المسححارل ، ولححم نشححترطه فححي عقححد: فححإن قيححل 
 ؟ الر اع

 
 : فاجلواب 

 . األا  أن هذه قدود واحلدود  درأ بالشهادة فالبد من الواه وأما املس لة السابقة فشننا نبة علن 
 [ويصف الزنا بيكر الزمان والمكان والمزنِّي بها : ] قال المؤلف رحمه اهلل  

يف أول النهررار ، يف أي مكرران ؟ قررال يف : يف أي سرراعة ؟ قررال : فررشلا شررهد أن فالنرراً قررد زنررا بفالنررة فنقررول لرره 
 . هذه األمور  منفالبد  هي فالنة أو يصفها وافاً بيناً : ألتر لنا املرأة فيقول : املكان الفال  فنقول 

خرررره وقرررال بعضررره  يف الغرفرررة الفالنيرررة يف الررردور نيف : خرررر بعرررض الشرررهود يف أول النهرررار ، وقرررال ام: فرررشن قرررال 
 . خر يف الدور األعلن فاينئذ نرد شهاد   ألن هذا اق طراب يدل علن تذهب  األسف  وقال ام

 لكن هل يشترط اكر المزني بها ؟ 
 . ن لل، شر  وهو املشهور يف املذهب ألتر امللله هنا 

 . أن لل، لي  بشر  : والقول الوا  يف املذهب 

أهنا امرأ ه أو من ق يقام عليه احلد هبا ت ن  كون أمة اتم  ياملذهب ألن احلدود  درأ بالشبهات ف الصحي و 
 .قبنه وحنو لل،

 [الكل  يكر ما يعتبر للحكم ويختلف به فييو : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
لاك  وما خيتله به احلك  ولل، ألن احلك  مر ب علن لما يعترب  يذتر في ت  القضايا قبد للشاهد أنف

 . الشهادة 
 صل  ف

 [شروط من تقبل شهادته ستة  : ] قال المؤلف رحمه اهلل    
 . هذا الفص  يف شرو  من  قب  شهاد ه 

 [بل شهادة الصبيان البل غ فر تق: واألول : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
وال تكتمححح ا الشحححهادة ومحححن  : فرررالبلور شرررر  يف قبرررول الشرررهادة فالصررر  املميرررز ق  قبررر  شرررهاد ه لقولررره  عررراىل 

 . الص  ق ي مث ألن قل  التكليه مرفوم عنه و  يكتمها فإنه آثم قلبه 
 . فالص  املميز ق  قب  شهاد ه وهذا يف األدال وأما يف التام  فتامله اايح 

 .أن هذا علن إطالقه ق  يف شهادة بعضه  علن بعض –وهو املذهب  –وظاهر تالم امللله 
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أن شررهادة بعضرره  علررن : و الشرريخ حممررد بررن إبررراهي  وعررن اإلمررام أمحررد وهررو مررذهب مالرر، واختيررار ابررن القرري  
ا قرال للر، ابرن وهو قول ابن الزبري ، اح عنه للر، ، تمر، بعض  قب  يف اجلراح إلا شهدوا بذل، قب  التفرق 

، لكن قبد أن يكون يف قال العدالرة أي أقوالره قسرنة غرري قفظ الدمال  يفاقتيا  الشرم : قزم ويدل عليه 
 .معروف بالكذب و الفساد

فيهرا وألن هذه اجلراح الرحب  كرون بيرنه  ، ق يطلرع عليهرا يف الغالرب إق الصربيان ، ف شربهت املسرائ  الرحب  قبر  
شرهادة املررأة يف الر رام وحنروه ، ت  لكون الشاهد ق يطلع عليها إق هرو يف الغالرب  الشهادة علن خالف األا

فشهنا  قب  شرهادة املررأة الواقردة وغريهرا مرن املسرائ  الرحب ق يطلرع عليهرا إق النسرال يف الغالرب وترذل، الشرهادة 
 . باقستفا ة 

 . التفرق  شر  أن يشهدوا قب بشهادة بعضه  علن بعض يف اجلراح مقبولة : إلن 
 . أما إلا شهدوا بعد التفرق فشن شهاد   ق  قب  ولل، ققتمال التلقني ، فياتم  أن يلقنوا من أوليائه  

 [العقل : الثاني : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
 . وهذا شر  باق فاق ، فاينون واملعتوه ق  قب  شهاد   وتذل، الص  غري املميز وهو الطف  

 [فر تقبل شهادة مجن ن : ] حمه اهلل  قال المؤلف ر 
 . هو من ق عق  له مطلقاً : اينون 

 [وال معت ه : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
 . فهو خمت  العق وهو من له عق  لكنه ق كيز به التمييز التام 

 [خنق أحياناً في حال ذفاقته وتقبل ممن ي  : ] قال المؤلف رحمه اهلل  
 . خين  أقياناً أي جين إلا شهد يف قال إفاقته  –فتقب  الشهادة ممن 

 . ولل، ألنه شهد يف قال العق  فهي شهادة من عاق  
 [الكري : الثالث : ] قال المؤلف رحمه اهلل  

 . هذا هو الشر  الوالث 
 [فر تقبل شهادة األخرس ول  فهمت ذشارته ذال ذاا أداها بخطه  : ] قال المؤلف رحمه اهلل  

 . و هو مذهب اجلمهورهذا هو املشهور يف مذهب أمحد  –شهادة األخرال ولو فهمت إشار ه  فال  قب 
 . ألن إشار ه ق  فيد اليقني : قالوا 

 .أهنا  قب الكية وهو مذهب امل: والقول الوا  يف املس لة 
 . تالنط    وهذا هو الصايح ، ألن إشارة األخرال  قوم مقام نطقه فشلا علمنا ما يريد وفهمناه فشن لل،
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 . وأما قوهل  إهنا ق  فيد اليقني 
 .  فيد اليقني قيث فهمت ، فشهنا إلا فهمت  فيد اليقني تما يفيده اللفظ ا أهن: فاجلواب 

فشلا تتب األخرال شهاد ه خبط يده ، فشهنا  قب  ولل، ألن دقلة اللفظ تدقلة اخلط ( : إق إلا أداها خبطه ) 
( ئ مسلم عنده شحي  ي صحي بحه يبيحت ليلتحين ذال وصحيته مكت بحة عنحد رأسحه ما حق امر : )  ، وقد قال 

 . فاخلط مقبول يف الشرم 
 . وهنا إلا تتب األخرال شهاد ه بيده فشهنا  قب  ق  يف املشهور من املذهب 

 . لديها خبطه ياملشهور يف املذهب أن شهادة األخرال ق  قب  إق أن : إلن 
 .  لو أشار وعلمت إشار ه أهنا  قب  مطلقاً ق  والصحي 

 . ما يريد فشن شهاد ه ق  قب  ىأما إلا مل  عل  إشار ه فشن شهاد ه ق  قب  قوقً واقداً فشلا مل يدر 
 [اإلسري : الرابع : ] قال المؤلف رحمه اهلل  

 . ش   يف الشهود أن يكونوا مسلمني يف وأشهدوا او  عدل منكم  : لقوله  عاىل  
  -:ن وهنا مس لتا

أن شررهادة أهرر  الكترراب علررن الواررية  –وهررو مررن مفررردات املررذهب  –أن املشررهور يف املررذهب : املسرر لة األوىل 
يحا أيهحا الحيين آمنح ا شحهادة بيحنكم ذاا حضحر أححدكم المح ت  : نرد الضررورة جرائزة لقولره  عراىل عيف السفر 

فهرذه اميرة نر  يف  فحي األرض  دل منكم أو آخران محن غيحركم ذن أنحتم  حربتمعحين ال صية اثنان اوا 
 . جواز لل، 

 . فشلا أراد أن يواي ومل جيد شاهدين مسلمني فشنه يشهد ا نني من أه  الكتاب إلا تان يف سفر 
أنه ق يش   أن يكونا من أه  الكتاب فلو تانا من غري أه  الكتاب ت ن يكونا جموسريني : وعن اإلمام أمحد 

أو آخران محن غيحركم  : يخ اإلسالم وهو ظاهر امية فشن اال عز وج  قرال أو و نيني فكذل، وهو اختيار ش
   وهو عام يف أه  الكتاب وغريه . 

 . أن الشهادة  قب  عند الضرورة سوال تانت من أه  الكتاب أم من غريه   فالصحي 
مو رع  ررورة ، فرشلا أن هذه الشهادة  صح ولرو يف غرري سرفر للضررورة ، ألهنرا : أيضاً  –واختار شيخ اإلسالم 

 .  وهيا ه  الراج جازت يف السفر جازت يف احلضر 
 . أن شهادة الكفار بعضه  علن بعض ق  قب   –منه  احلنابلة  -أن مذهب اجلمهور : املس لة الوانية 

فرشلا شرهد يهررودي علرن يهررودي أو شرهد يهررودي ليهرودي أو شرهد نصرررا  علرن نصرررا  أو لنصررا  ، أو شررهد 
 . نصرا  أو شهد نصرا  علن يهودي وهكذا ، فشن الشهادة ق  قب   يهودي علن
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 . ولهب األقناف إىل أهنا  قب  وهو رواية عن اإلمام أمحد واختيار شيخ اإلسالم ابن  يمية 
: وهذا هو أاح القولني ، ولل، ألن اميات الواردة يف اش ا  العدالة إمنا هي يف امللمنني خاارة ، قرال  عراىل 

  أيها النبي ذاا طلقتم النسحا  يا  إىل أن قرال سرباانه :  اشحهدوا او  عحدل محنكم  وقرال سرباانه :
  يحا أيهحا الحيين آمنح ا ذاا تحداينتم بحدين  سرباانه  –إىل أن قرال–  دين محن رجحالكم يواستشحهدوا شحه

 .  ر  ن من الشهدا  تفإن لم يك نا رجلين فرجل وامرأتين ممن 
العدالة إمنا خوطب هبا امللمنون وألن املقصود من العدالة انتفال التهمة وغلبة ال ن بالصدق  فاميات يف اش ا 

 .ومل يش   العدالة إق هلذا
وألن احلقوق إمنا حتفظ بذل، ، فشن الغالب يف ققوقه  أهن  يوبتوهنا بشهود منه  فشلا مل  قبر  شرهادة بعضره  

  .علن بعض فشن لل، ي  ب عليه  يام احلقوق 
 . قبول شهادة بعضه  علن بعض  فالراج 

 وه  يش   احتاد امللة أم ق ؟ 
أنررره ق يشررر   احتررراد امللرررة ، فعلرررن للررر،  قبررر  شرررهادة اليهرررودي علرررن النصررررا  والعكررر  ، وهرررو : القرررول األول 

 . مذهب أيب قنيفة 
 . يف اختالف الدين  نه يش   وهو قول إسااق وأيب عبيد والصايح هو الوا  ، للتهمةأوالقول الوا  

عنررد ا فرراق ديررنه  ، فالغالررب إهنرر  إمنررا اف ررون  –يف الغالررب  –وألنرره إمنررا اتررا  إىل شررهادة بعضرره  يف بعررض 
 . ف اح القولني أنه يعترب احتاد امللة ، ققوقه  بشهدال من ملته  

 [الحفظ  : الخامس : ] قال المؤلف رحمه اهلل    
 . سهو واخلط  ، ألنه ق يو   بقوله فال  قب  شهادة من عرف بكورة ال

 [العدالة : السادس : ] قال المؤلف رحمه اهلل    
العدالرة  سرب اإلمكران وهكرذا سرائر شررو  : " قرال الشريخ حممرد برن إبرراهي  رمحره اال ، و قدم الكالم عليهرا 

 . الشهدال فشهنا إمنا  عترب  سب اإلمكان 
وأن العدالرررة فتلررره بررراختالف األزمنرررة واألمكنرررة فالعررردل فينرررا لررري    وهرررذا مرررا يررردل عليررره ترررالم شررريخ اإلسرررالم ،

 . تالعدل يف القرون املفضلة 
لكرن إلا تران يف بلرد الردخان : ق  قب  شرهاد ه تمرا قرال الشريخ حممرد برن إبرراهي  " الدخان " فشارب التنباك 

وعلرن للر، فشنره يقرع قر   فيها فاش فشن شهاد ه  قب  ولل، ألهن  ير رون شرهاد ه ، ألن الردخان هنراك فراش
 . ممن هو معروف بالصدق واألمانة 
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و قبرر  شررهادة الفاسرر  األمورر  فاألمورر  عنررد الضرررورة وعليرره العمرر  وإمنررا ينكررره أتوررر الفقهررال : " قررال ابررن القرري  
 "ب لسنته 

 . فالعم  علن هذا ألن الناال ق يسعه  إق هذا 
 [الصرح في الدين وه  أدا  الفرارض بسننها الراتبة  :عتبر لها شيئان يو : ] قال المؤلف رحمه اهلل   

فلرري  بعرردل وق  قبرر  داوم علررن  رررك السررنن الروا ررب الصررالح يف الرردين وهررو أدال الفرررائض بسررننها الرا بررة فمررن 
 .،و هو املشهور يف املذهبشهاد ه يف أقد القولني يف املذهب 

 . من  رك فر   –تما قالوا   –فشنه ق يسل  أما دلي  ما لتره امللله فهو أن من  رك سنن الرا بة 
يف الرجر  الرذي قرال ق أزيرد علرن هرذه الفررائض وق انقر  منره فقرال  - لكن هذا  عيه بدلي  قول النر  

 ( . أفل  واهلل ذن صدق : )  الن  
 . "و هو الصايح من املذهب" قال يف اإلنصاف أن أدال السنن الرا بة ق يش   يف العدل  فالصحي 

 [واجتناب المحاري : ] قال المؤلف رحمه اهلل    
 : ويبني لل، بقوله 

 [أال ي تي كبيرة وال يدمن على صغيرة : ] قال المؤلف رحمه اهلل    
 . جيعله م نة الكذب وق يو   بقولهألن إاراره علن الصغرية يدل علن استهانته مبا قرم اال عز وج  وهذا 

امخررة أو  ر رب عليره لعرن أو  يف دعيرو مرا  ر رب عليره قرد يف الردنيا أو  –اإلسرالم تما عرفها شريخ   –والكبرية 
 .غضب أو نفي إكان

 [فر تقبل شهادة الفاسق : ] قال المؤلف رحمه اهلل    
 . فشهادة الفاس  ق  قب  ألنه لي  بعدل 

 . سوال تان فاسقاً يف عمله أو فاسقاً يف اعتقاده 
 .  أو يشرب اخلمر فال  قب  شهاد ه تمن يز : فالفاس  يف عمله 

يف  هو من مل يكفر من أه  البدم ، فشنه فاس  باعتقاده ، فال  قبر  شرهادة أهر  األهروال: والفاس  يف اعتقاده 
 . املشهور يف املذهب 

مررن أهرر  املترردينني إىل قبررول شررهادة املتاف ررني : ولهررب الشررافعي وهررو مررذهب أيب قنيفررة واختيررار ابررن القرري  
 . ال األهو 

وهرذا ظرراهر ، ألهنرر  قررد اعتقردوا مررا اعتقرردوه مررن البرردم علرن اعتقرراد إن هررذا هررو ديرن اال عررز وجرر  ، فهررو تمررن 
تقرراد خيرراله عسرر  ، فكررذل، مررن لرره افشررارب النبيررذ ممررن يعتقررد إباقترره ق ي، فررشن عتقررد إباقترره يفعرر  أمررراً حمرمرراً 
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يف دينه ، يعتقد أن هذا هو دين اال ويتعبرد ال عرز  اعتقاد أه  السنة واجلماعة فشن شهاد ه ق  رد ألنه متافظ
 . وج  هبذه البدعة فتقب  شهاد ه 

قبوهلررا ، فالصحححي  زجررراً لرره قيررث مل نضررطر إىل قبوهلررا و أمررا إلا تنررا حنتررا  إىل شررهاد ه رد شررهاد ه  ررقررد : نعرر  
إن هرذا هرو  هرذا هرو احلر  وللر، ألنره مرادام أنره يعتقرد أن  وبت هبا فالصايح هو قبوهلرا و فشلا تانت احلقوق 

 . دين اال فالتهمة بعيدة عنه والغالب ادقه فهو معروف بالصدق واألمانة 
اسححتعمال المححرؤة وهحح  فعححل مححا يجملححه ويزينححه واجتنححاب مححا يدنسححه : الثححاني : ] قححال المؤلححف رحمححه اهلل   

 [ويشينه 
 . و لل، الشجاعة وحن و تالسخالمن حماسن العادات  " فع  ما جيمله ويزينه " 
منهرا أن يطعر  يف الشرارم فرشلا أخرر  إنرال الطعرام عنرد بيتره : لتروا لرذل، أمولرة " واجتناب ما يدنسه ويشينه " 

ف ت  فرشن للر، يدنسره ويشرينه وهرذا يف الربالد الرحب  عيرب للر، ، وأمرا الربالد الرحب ق  عيرب للر، فرشن للر، ق 
 . يدنسه وق يشينه 

مرن للر، الطفيلري الرذي ير ا إىل الردعوة مرن غرري أن يردعن هلرا ،  و النراالعنرد  ومن للر، مضرا العلر،: قالوا 
، فهررذه أفعررال  شررني و ررنق  مرول رره فررال  قبرر   النرراال و يضرراكه   اكرري أفعررالالررذي سررخر املتمومررن للرر، 

 . شهاد ه ألنه م نة الكذب 
 –يف الغالررب  –مرجعره  وهرذا لري " هرو فعر  مررا جيملره ويزينره واجتنراب مرا يدنسرره ويشرينه : فاسرتعمال املررولة 

 . إىل الشرم وإمنا مرجعه إىل العادة 
تران قرد  فكون الرج  خير  وهو قاسر الرأال فلي  معيباً يف توري من البالد اإلسالمية امن لكن يف هذه الربالد 

 . مشلح الدرجة بينما تانوا يف زمن قد  يستعيبون أن خير  الرج  بال بذل، القوة معيباً وأما امن فلي  معيباً 
فبلححا الصححبي وعقححل المجنحح ن وأسححلم الكححافر وتححاب : ومتححى زالححت الم انححع : ] قححال المؤلححف رحمححه اهلل   

 [الفاسق قبلت شهادتهم 
ألن هررلقل إمنرررا اشررر   فررريه  مرررا اشررر   يف األدال ق يف التامررر  فررشلا تررران رجررر  فاسررر  وعنرررده شرررهادة فشننرررا ق 

 .   قب  وإن تان قد حتملها فسقه ه فشلا  اب إىل اال فشن شهاد ه مننقبلها 
 . ولو أن غري البالا حتم  شهادة فشننا ق نقبلها منه ، فشلا أداها بعد بلوغه فشننا نقبلها منه

 . ولو أن رجالً ام  شهادة وهو تافر فال  قب  منه ، لكن إلا أسل  فشهنا  قب  منه  ل، الشهادة 
 . ظ فشنه شر  يف األدال العم  أما العق  شر  يف األدال والتام  وبذل، احلف
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وأما الكالم فشنه شر  يف األدال ق يف التام  ، فشن األخرال يتام  الشرهادة لكرن هر  يلديهرا ؟ فيره اخلرالف 
 . املتقدم والصايح أن شهاد ه  قب  أيضاً 

، لرزوال املرانع إلا زالت املوانع فبلا الص  وأسل  الكافر و اب الفاس  وعق  اينون قبلت شهاد   وللر: إلن 
 . املوجب لرد الشهادة 

شروطاً ستة للشاهد ومل يذتر فيها احلرية ، فلي  من شرو  الشاهد أن يكون قراً  –تما  قدم   –لتر امللله 
  دل منكم عوأشهدوا او   : ب  يصح أن يكون عبداً لعمومات األدلة تقوله 

  واستشهدوا شهيدين من رجالكم  ،والعبد تذل . 
: )  فقال الن  ( ني قد أر عت عقبة والتي تزوج إ: )  بت يف البخاري يف قضية املرأة الحب قالت وملا 

 . ويف رواية أهنا تانت أمة سودال ( كيف وقد قيل 
هادة العبد ؛ ولل، ملا فيه من النق  بالرق ، ف شبه النق  بالكفر ، وهذا قياال شق  قب  : وقال اجلمهور 

فال يصح قياال العبد املسل   ولعبد مؤمن خير من مشرك ول  أعجبكم  : قول ي  باط  ألن اال عز وج
 . هو القول األول فالصحي  ، بالكافر 

فيه ااة شهادة اإلنسان علن فع  نفسه ، تاملر عة علن  –وهو شهادة املر عة  –ويف احلديث املتقدم 
نفسها وهو  فع  قد شهدت هذه املرأة علنالر ام والقاس  علن القسمة ، واحلات  علن قكمه بعد العزل ف

 .  الر ام وقب  لل، الن  
 وعدد الشه د باب م انع الشهادة

 [ال تقبل شهادة عم د  النس  بعضهم لبعض : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
 .هو ما يلزم من وجوده العدم : املانع 

 . لشرو  الحب  قدم لترها فهذه املوانع يلزم من وجودها رد شهادة الشاهد وإن  وفرت فيه ا
 . ومدار هذه املوانع تلها علن التهمة 

مها األاول والفروم فال  قب  الشهادة : وعمودا النسب " فال  قب  شهادة عمودي النسب بعضه  لبعض " 
 . لآلبال واألمهات وإن علوا وق  قب  الشهادة لألوقد وإن نزلوا 

وإن تان عدقً وإلا شهد جلده أو جلد ه فكذل، وإلا شهد قبنه أو بنه أو ألمه مل  قب  شهاد ه قفشلا شهد 
 . هكذا  ابنته فكذل، وإلا شهد لبنت ابنته أو قبن ابنه ، فكذل، و

فم  شهد األا  لفرم وإن نزل هذا الفرم مل  قب  شهاد ه ، وم  شهد الفرم ألا  وإن عال هذا األا  فشن 
 . شهاد ه ق  قب  
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 . وة القرابة ، وهذا هو أقد أقوال أه  العل  يف هذه املس لة للتهمة لق: قالوا 
 . شهادة الفروم لألاول ق  قب  و أن شهادة األاول للفروم : وهو مذهب اجلمهور 

وهو مذهب أه  ال اهر وهو قول شريح القا ي ، واملز  وابن املنذر وأيب بكر بن قزم أهنا : القول الوا  و 
 . قب 

والوالد  واستشهدوا شهيدين من رجالكم   شهدوا اوى عدل منكم أ و : األدلة لعمومات : قالوا 
 .عدل والولد عدل من رجالنا

تج ز شهادة ال الد : ) أن عمر ر ي اال عنه قال  قهذا القول قد ورد عن عمر ، ففي مصنه عبد الرزا و
 ( . ل لده وال لد ل الده ، واألخ ألخيه 

 .لتهمةلدة هلقل  قب  مع انتفال التهمة و رد أن شها: القول الوالث  و
جعلوا املنا  للرد هو التهمة فشن تان هناك  مة فشهنا ق  قب  ، وإن مل  كن فشهنا  قب  وهذا القول رواية : إلن 

و بن سعدي  نعن اإلمام أمحد واختيار ابن القي  وهو أظهر هذه األقوال وهو ظاهر اختيار الشيخ عبد الرمح
ولل، ألن العدل مقبول الشهادة تما دلت عليه األدلة الشرعية فهو عدل والعدل مد بن إبراهي  الشيخ حم

 .و إن تانت التهمة ق  كاد  نتفي مقبول الشهادة 
 : )أن عمر قال : وقد ورد أ ر عن عمر يدل علن الرد بالتهمة ، وهو ما  بت يف سنن البيهقي بشسناد اايح 

في " أ  متهماً " نيناً ظض ذال مجل داً بحد أو مجرباً بشهادة زور أو المسلم ن عدول بعضهم على بع
 . ( قرابة أو وال  

 . هماً ردت هذه الشهادة متأي متهماً ، فلما تان " نيناً ظأو : " فقد قال 
نيناً ظق و : " وإمنا قال " وق قريباً : " وأ ر عمر يدل علن الرد بالتهمة وق يدل علن الرد بالقرابة ألنه مل يق  

 .  "يف قرابة أو وقل 
رد شهاد ه  ق يقولون هبذا األ ر علن عمومه ، فشن هذا األ ر يدل علن أن ت  قريب  –أي اجلمهور  –وه  

 .علن قريبه ولي  فيه فصي  الولد والوالد ب  هو عام يف الولد والوالد وسائر األقارب
 . والقبول عند انتفائها  عدم قبول الشهادة عند التهمة:  ف ظهر هيه األق ال

وعلن لل، فين ر احلات  يف ت  قضية بعينها ، فشلا ظهرت له التهمة ، فشنه ق يقب  ، وإن مل   هر له التهمة 
ز يف العدالة يبعد يف العادة أن يشهد لولده شهادة زور أو أن يشهد فشنه يقب  فشلا تان الشاهد ممن هو مربِّ 

قب  شهاد ه أما إلا تان لي  مربزاً يف العدالة ، فله عدالة ظاهرة لكن فتفية عنه لوالده شهادة زور ، فالتهمة من
 . قينئذ الرد يف التهمة  فيق ىالعدالة الباطنة غري معلومة منه ، 
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وقد ا ف  أه  العل  علن قبول شهادة األخ ألخيه ، وشهادة األخ لعمه وشهادة الرج  قبن عمه وسائر 
نع مبن بينه  قرابة إيالد ، وأما من بينه  قرابة أخرى فشهنا ق  قتضي املنع عند مجهور األقارب فه  إمنا خصوا امل

 . العلمال 
 . وهكذا أيضاً شهادة الصدي  لصديقه فهي مقبوله 

وهو اختيار ابن عقي  " بالغة "  هديتو شهادة الصدي  لصديقه قيث تانت الصداقة : واستوىن اإلمام مال، 
قد يكون أقوى يف التهمة مما يكون بني الوالد وولده ، فشن الرج   –يف احلقيقة  –وه وهذا الضابط الذي لتر 

والده وهذا ظاهر قيث تانت اديقه أتور مما اايب ولده ، ب  قد اايب اديقه أتور مما اايب قد اايب 
 . الصداقة ملتدة 

 . قب  هذه الشهادة نموجودة مل  فالصداقة امللتدة  دخ  يف املس لة السابقة فشلا تانت التهمة: وعليه 
 . دالة فشن شهاد ه  قب  عاً يف المعروفوأما إلا مل  كن التهمة موجودة ت ن يكون الشاهد 

أن شهادة األخ ألخيه ق  قب  قيث تان منقطعاً علن الته أي ق واا  له إق أخوه : وعن اإلمام مال، 
 . فهو يسكن عنده ويطعمه ويربه 

 .  املس لة السابقة وهذه أيضاً  دخ  يف
الصايح يف هذه املس لة ما هو اايح يف املس لة السابقة من القبول عند عدم التهمة والرد عند وجودها وقد 

أي " ر مَ غَ ارنة وال اى خارن وال خج ز شهادة تال : )  -تما يف مسند أمحد وسنن أيب داود   -:  قال 
 ( . على أخيه وال القانع ألهل البيت "  دقق
ونه ويصلونه ، وعليه فكذل، لو تان أجنبياً لكن أه  البيت يقومون بصلته رب القانع هو املنقطع أله  البيت يو 

 يصلونه ويربونه فهو منقطع إليه  ق واا  له فقريت  يصلونه ويربونه أو عم  فهو منقطع إليه  ت ن يكون هل
 . ن ر يف شهاد ه قبد أن ي: فعلن لل، ، قتماهلا قوي جداً ا سواه  فا اباة 

 [ وال شهادة أحد الزوجين لصاحبه : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
 . بينهما  ةلقوة الصل: فشلا شهد الرج  قمرأ ه ، أو شهدت املرأة لزوجها ف د الشهادة قالوا  

 . وقيث عللنا بالتعلي  املتقدم وهو اقتمال التهمة ، فالتهمة ظاهرة بني الزوجني 
التهمة وأما إلا تانت التهمة منتفية أو  عيفة فشننا نقب  الشهادة بناًل علن  عإمنا  رد م –دم تما  ق  –ولكن 

 . األا  ، فاألا  هو قبول شهادة العدل وقبول شهادة لات العدالة 
 . لقوة الصلة : قالوا ، فاملشهور يف املذهب وهو قول اجلمهور أن شهادة أقد الزوجني لصاقبه ق  قب  

 . أهنا  قب  مطلقاً لعموم األدلة : م أمحد وهو مذهب الشافعية وعن اإلما
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 . التفصي  يف لل، تما  قدم يف املس لة السابقة  والصحي 
 . ولو تان لل، بعد الطالق  –تما هو املشهور يف املذهب   – رد وشهادة أقد الزوجني لصاقبه 

هر ألهنا زوجة ، وإن تانت بائناً فشهنا تانت  نال الطالق فشهنا  رد ، فشن تانت رجعية ف اأوتذل، إلا تان 
 . كذل، ولو تان الطالق قب  الدخول فزوجة وبينهما قوة الة 

إلا تانت املرأة مطلقة طالقاً بائناً قد انتهت : نا نن ر إىل التهمة لكن أ والصايح يف هذه املس لة ما  قدم ، و
 . مة  عيفة عد ا به فشن التهمة بعيدة فشهنا أجنبية عنه فالتهمن 

 [ وتقبل عليهم : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
يا أيها اليين آمن ا ك ن ا ق امين بالقسط شهدا  هلل ول  على أنفسكم أو ال الدين  : لقوله  عاىل
فشهادة الرج  علن ولده ، وشهاد ه علن والده وشهادة املرأة علن زوجها وشهادة الزو  علن  واألقربين 

 . مقبولة بن  امية ، وق مانع من قبوهلا وق دلي  يدل علن املنع امرأ ه ، شهادة 
 [ وال من يجر ذلى نفسه نفعاً  : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

 . فال  قب  شهادة من جير إىل نفسه نفعاً فشلا تان الشاهد جير إىل نفسه نفعاً هبذه الشهادة فشهنا ق  قب  
ه  مات باجلرح قب  اندماله ، فالذي ي  ب علن لل، أن  كون هل  الدية إلا شهد الور ة أن مور : موال لل، 

 . يف لل، ألهن  جيرون إىل أنفسه  نفعاً    ألهن  ه  الور ة فال  قب  شهاد
شهادة الشري، لشريكه يف مال الشرتة ، فشلا بام أقد الشريكني شيئاً من مال الشرتة فال يصح : وموال أخر 

خر شاهداً علن لل، أي قيث وقع خالف أو نزام أو خصومة ، ولل، ألن الشهادة مأن يكون الشري، ا
 .ا فاقافهو تالشاهد لنفسه ق  قب  شهاد ه جتر له نفعاً 

 [ أو يدفع عنهم  رراً : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
قت  فالناً خط  فشلا تانت الشهادة  دفع  رراً عن الشاهد فشهنا ق  قب  منه فشلا شهد الشهود أن فالناً 

في  ب علن لل،  بوت الدية ، والدية علن العاقلة ، فشلا شهدت العاقلة أن هلقل الشهود جمروقون فال  قب  
خر نع  هو تذل، ، وقالوا يف الوا  هو زىن وقال قلة هذا يشرب اخلمر وقال اماشهاد   ، فلو قال أقد الع

علن جرح هلقل الشهود ولل، ألن يف لل، دفع  رر عنه   قلةااألخر نع  هو تذل، ، فال نقب  شهادة الع
ألن  بوت هذه الشهادة ي  ب عليها الدية والدية عليه  فشلا شهدوا علن جرح الشهود  ر ب علن لل، دفع 

 . الضرر عنه  
 . لل، ظاهرة  يفق  قب  شهادة من يدفع عن نفسه  رراً ، ألنه شاهد لنفسه ، والتهمة : إلن 
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 قدم أن شهادة أه  احلسبة  قب  ف ه  احلسبة يقومون بعمله  غريًة و اقتساباً و هو ما قرره و عل  مما 
 .الفقهال و ه  ق جيرون ألنفسه  نفعاً خبالف الشر  فشنه قد اص  هل  نفع بعمله 

 [ وال عدو على عدوه : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
فشلا شهد العدو علن عدوه فال  قب   دغمر هو احلقوال( على أخيه  َغَمروال ا  : ) للاديث املتقدم 

 . شهاد ه 
 : ومو  لذل، امللله بقوله 

 [ كمن شهد على من قيفه  : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
أشهد أن لفالن : قال  –وهذا ق ش، أنه يوري بينهما عداوة  –فلما قذفه  -زنا أو لوا   بقذف زيد عمراً 

 . الشهادة للعداوة  عليه تذا وتذا فال  قب  هذه
 [ أو قطع الطريق عليه  : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

فشلا شهد أن فالناً قد قطع الطري  عليه ، فال  قب  شهاد ه بذل، ألن لتره أن فالناً قد قطع الطري  عليه هذا 
 . قرار منه بالعداوة فل   قب  شهاد ه إ

هلا بالزنا  صريح منه  رميهبذل، فال  قب  شهاد ه ولل، ألن  شهد عليهاو وتذل، إلا رمن الزو  امرأ ه بالزنا 
 . بعداو ه وبغضائه هلا وقينئذ فال  قب  شهاد ه 

 . وهذا قيث تانت عداوة دنيوية  –ق  قب  شهادة العدو علن عدوه : إلن 
فشن الشهادة وأما إلا تانت دينية فال  رد ب   قب  ، تما لو شهد مسل  علن تافراً أو شهد سة علن مبتدم 

فدينه الذي  –ه من شهادة الزور وهو ق يبغضه لشخصه ولنفسه وإمنا يبغضه لدينه علل، ألن دينه كن  قب  و
 . وعلن بغضه هلذا الكافر كنعه من أن يشهد عليه بالكذب  –املبتدم  بغضائه هلذامله علن ا

 [ عدوه   سا ة شخص أو غمه فرحه فه مومن سره : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
فشلا مسع أنه قد أايب مبصيبة سره لل، وإلا مسع أنه قد أايب خبري ونعمة فشن لل، ازنه ، هذا هو العدو 

 . من يسره أن يسال هذا الشخ  أو يغمه أن يفرح : فضابط العدو  ،ويسيئه فهذا هو العدو 
 رد شهاد ه مطلقاً ألن هذا هو احلاسد ؟ : لل،  يضقتفشن قي  أق ي

 . أنه لي  تذل، مع ت  أقد وإمنا مع هذا الشخ  املعني للعداوة الحب بينهما : اب فاجلو 
أما لو تان يسيئه أن يسر أي شخ  ويغمه أن يفرح أي شخ  فهذا ق ش، أنه قاسد فشلا ظهر فيه لل، 

 . فلي  بعدل 
 لكن إلا شهد العدو لعدوه فه   قب  ؟ 
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 . ا دم التهمة وق مانع من قبوهلعنع  ل: اجلواب 
 أق اتم  أن يكون شهد له لدفع  رره ؟ : فشن قي  
 . أنه اتم  لل، لكنه اقتمال  عيه وبعيد فال  رد به شهادة املسل  العدل : فاجلواب 

 فصل
وعدد الشه د يختلف باخترف المشه د به كما سيتبين من ،  هيا الفصل في عدد الشه د وهم البينة

 . خرل الشرح
 [ وال يقبل في الزنا واإلقرار به ذال أربعة : ]  هلل  قال المؤلف رحمه ا

ق يقب  يف الزنا إق أربعرة ، فرشلا شرهد أربعرة علرن شرخ  بالزنرا فرشن الرزا  ارد ، تمرا  قردم يف قرد الزنرا ، قرال 
 .  حتى ي ت ا ب ربعة شهدا  فإاا لم ي ت ا بالشهدا  ف ولئك عند اهلل هم الكااب ن  :  عاىل 

 . أربعة شهود و قدم بيان هذا يف قد الزنا  فبينة الزنا
فرشن أنكرر مل ارد و مل فشنره ارد برذل، أربعراً فشلا شهد أربعة أن فالناً قد أقر علن نفسره بالزنرا " : واإلقرار به " 

 . ادوا
د عليره أنه قد زنا بالزنا الصريح فتلفظ مبا يدل علرن أنره قرد زنرا فشره أربعاً  فلو أن رجاًل يف جمل  أقر علن نفسه

أربعة هبذا اإلقرار فشنه اد ولل، ألنه إ بات للزنا فل  يوبت إق ب ربعة تشهود الفعر  فنقري  شرهود اإلقررار علرن 
شرررهود الفعررر  ، فكمرررا أن شرررهود الفعررر  يشررر   فيررره أن يكونررروا أربعرررة فكرررذل، شرررهود اإلقررررار  رررامع أن تليهمرررا 

 . إ بات للزنا 
أنررره يكتفررري بررراإلقرار بشرررهادة ا نرررني تسرررائر اإلقررررارات فسرررائر : عرررن أمحرررد  وهرررو روايرررة: والقرررول الورررا  يف املسررر لة 

 . اإلقرارات يكتفي فيها بشهادة ا نني فكذل، يف اإلقرار بالزنا 
 . واألول أظهر ، ملا  قدم فتعليله أقوى ألنه إ بات للزنا فاش   فيه أن يكون الشهود أربعة تفع  الزنا 

إلقررار برره إق أربعرة وترذل، مرا يوجررب قرد الزنرا تراللوا  ، فشنرره يشر   فيره أيضرراً ق يقبر  يف الزنرا وق يف ا: إلن 
أن قرده أع ر  وأنره ق فررق برني : شهود الزنرا ألنره يوجرب قرد الزنرا يف املشرهور مرن املرذهب و قردم أن الرراجح 

 . ا صن وغريه ، وعليه فيش   فيه أربعة من باب أوىل 
 . وجب قد الزنا فيش   فيه أربعة ، و قدم أن الصايح أن قكمه لي  تذل، وإلا قلنا يف إ يان البهيمة أنه ي

 [ ويكفي على من أتى بهيمة رجرن  : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
 . ولل، ألن هذا الفع  ق يوجب قد الزنا وإمنا يوجب التعزير فاتتفن فيه بشهادة رجلني 

 [ د والقصاص  ويقبل في بقية الحدو : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
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 .القودسائر احلدود تالقذف والسرقة ، وتذل، القصاص أي 
وما ليس بعق بحة وال محال وال يقصحد بحه المحال ، ويطلحع عليحه الرجحال : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

 [ يقبل فيه رجرن  ... غالباً كنكاح 
صراص ، فرشلا شرهد ا نران أن زيرداً قتر  قبر  فيهرا رجرالن ا فاقراً وترذل، القيفاحلدود تالسرقة وغريهرا مرن احلردود 

 . عمداً فهذا يوجب القصاص بالشرو  الحب  قدم لترها وعليه فيش   فيه شاهدان لتران  عمراً 
 .وما لي  بعقوبة وق مال وق يقصد به املال ويطلع عليه الرجال غالباً يش   فيه رجالن

يف الطرالق وترذل، يف الرجعرة واخللرع والنسرب  شهد عليه رجالن وترذل،يفيش   يف النكاح أن " : تنكاح " 
 . ال إليه يعة بغري املال صذل، يف اإليت  والوقل و

أوارا  أبروت  أن أقروم برعايررة : فرشلا أدعرن رجر  إىل ور رة فرالن أن فالنراً قرد أوارن إليره بشنكراح بنا ره ، أو قرال 
 . القصار فيش   يف لل، أن يكون الشهود رجلني 

 . يش   فيها شاهدان  أشيال  ال ةعندنا : إلن 
 . احلدود سوى الزنا : األول 
 . القصاص : الوا  

واشهدوا او   : قال  عاىل ، ما لي  بعقوبة وق مال وق يقصد فيه املال ويطلع عليه الرجال غالباً : الوالث 
 . عدل منكم 

  ؟ وهل يكفي شهادة رجل وامرأتين أو الشاهد واليمين في هيه المسارل أي ال
أن شرهادة النسرال ق  صرح فيهرا هرذا هرو مرذهب عامرة فحالراج  أما احلردود والقصراص : فيه  فصي  : اجلواب 

فاش   اال عز وجر  يف بينرة الزنرا الذتوريره  حتى ي ت ا ب ربعة شهدا   : ويدل عليه قوله  عاىل ،  أه  العل 
فيه إزهاقاً للنف  أو إ الفاً للطرف ن تا  فيه ألفيقاال عليها سائر احلدود ويُلا  هبا القصاص ألن القصاص ا

 . أو جرقاً للبدن
واستدل رمحه  ، هفيإىل أن شهادة النسال جيزئ : السعدي  نعبد الرمحولهب بعض السله وهو اختيار الشيخ 

 .اال باأل ر والن ر
 . وهذا عام ( أليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل : )  -يف الصايح  - فهو قوله : أما األ ر 

فشن مبىن الشهادة علن احلفظ والضربط والصردق وهرذه الصرفات  ابترة يف النسرال تمرا هري  ابترة يف : وأما الن ر 
 . الرجال ، وما يكون يف النسال من نق  جيرب مبضاعفة العدد 
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اال عرز وجر  ا  قدم يف اشر ا  ملما لهب إليه أه  القول األول ولل،  فاألظهروهذا اقستدقل وإن تان قوياً 
وعليرره العمرر  عنررد عامررة أهرر  ، الذتوريررة يف قررد الزنررا ، ويلارر  برره غررريه ويلارر  برره القصرراص اقتياطرراً للرردمال 

 . العل 
فيره وهرو روايرة عرن اإلمرام أمحرد قبرول  فالصححي وأما ما لي  بعقوبة وق مال وق يقصد به املال تالنكاح وحنوه 

 . شهادة رج  وامرأ ني 
ال بغررري مررال ، فررشن إيصررأ رران علررن نكرراح أو طررالق أو رجعررة أو خلررع أو نسررب أو وقل أو فررشلا شررهد رجرر  وامر 

 . لل، جيزئ 
 . ( كشهادة الرجل   تينأليس شهادة المرأ: )  ولل، ملا  قدم من قول الن  

 . لي  مثت إمجام خياله و هذه الشهادة مبعىن احلدود والقصاص ، و ليست 
 ي ال ؟ وهل يقبل فيها الشاهد واليمين أ

ع الشرراهد مررلرره ق لررن للرر، ، وعفررشلا أدعررن رجرر  أنرره قررد راجررع زوجترره قبرر  انتهررال عررد ا وأ ررن بشرراهد يشررهد 
 . فه  نوبت له الرجعة ق  ي ا بشاهدين 

 . إهنا ق  وبت له الرجعة ق  ي ا بشاهدين : املشهور يف املذهب 
أن الشاهد وكني املدعي يقب  يف هذه : خ اإلسالم وهو رواية عن أمحد واختيار شي: والقول الوا  يف املس لة 

 . املسائ  أي املسائ  الحب يطلع عليها الرجال غالباً ولي  بعقوبة وق مال وق يقصد هبا املال 

ولي  يف احلديث ما يدل علن أنه يف املال ( قضى بيمين وشاهد : )  وقد  بت يف اايح مسل  أن الن  
 .  الراج وهذا هو فقط ، 

فيحه أو نحح ه رجحرن  خيحارويقبل في المال ومحا يقصحد بحه كحالبيع واألجحل وال: ]  ال المؤلف رحمه اهلل  ق
 [ أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي  

ن أ يررت بشرراهدين  بررت إ: إلا ادعررن زيررد أن لرره يف لمررة عمرررو عشرررة نقف   ، فنقررول " : يقبرر  يف املررال " 
 . كين،  بت احل  ل،  ع ني  بت احل  ل، ، وأن أ يت بشاهد ماحل  ل، وإن أ يت برج  وامرأ

واستشححهدوا شححهيدين مححن رجححالكم فححإن لححم يك نححا رجلححين فرجححل وامرأتححان ممححن تر حح ن مححن  : قررال  عرراىل 
يححا أيهححا الححيين آمنحح ا ذاا تححداينتم بححدين ذلححى أجححل  : وهررذه اميررة يف مسرر لة ماليررة وهرري املداينررة  الشححهدا  
 .  مسمى 

رجلني يشهدان قب  لل، أو أ ن برج  بفشلا أدعن فالن أن فالناً قد باعه داره ف  ن " : ا يقصد به تالبيع وم" 
 . وامرأ ني قب  لل، ، أو أ ن بشاهد مع كينه 
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ر عمرررو بررالبيع ومل يقررر قإلا أدعررن زيررد أن عمررراً قررد باعرره هررذه الرردار مبائررة ألرره ملجلررة إىل سررنة فرر " : واألجرر  " 
 . أقضر البينة ، وبينت، رجالن أو رج  وامرأ ان أو شاهد مع كين، : له  باألج  فنقول

 . أنا اش طت   اخليار  ال ة أيام : ت ن يقول " : اخليار فيه " 
 . أقضر البينة ويكفي يف لل، شاهدك وكين، أو شاهد لتر وامرأ ان : فنقول 

 .   املالية ر  والرهن والغصب والعت  ، وعامة املسائقتال" : وحنوه " 
:  ودلي   بوت احلقوق املالية بالشاهد واليمني ، ما  بت يف ارايح مسرل  مرن قرديث ابرن عبراال أن النر  

 . وال مذي  داودوحنوه من قديث أيب هريرة يف سنن أيب ( قضى بيمين وشاهد ) 
 هادة امرأ ني مع اليمني أم ق ؟ش –أي يف املسائ  املالية  –وه  يقب  فيه 

 .اقضر لنا البينة : عن رج  أن فالناً قد باعه داره ، فقلنا له إلا أد
 ، فهل يقبل الك ؟ بينحب امرأ ان مع كية : فقال 

  -:قوقن أله  العل  
 . أن لل، ق يقب  : املشهور يف املذهب 

 : لقوله  وه  الراج يف املذهب قبول لل،  الوجهنيواختار شيخ اإلسالم وهو مذهب مال، وأقد 
 ( . أليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل  ) 

 . وألن شهادة املرأ ني قرينة قوية جتع  ال اهر مع املدعي واليمني يف جنب أقوى املتداعيني 
 " . بقبول املرأة مع اليمني لتوجه : ولو قي  : " قال شيخ اإلسالم 

 . له معها تان القول قولهققوية ، فشلا وفيه قوة ألن شهادة املرأة جتع  ال اهر مع املدعي فاينئذ  كون قرينة 
تخرب الديانة فكما أن املررأة يقبر  خربهرا : دة مع اليمني قال قوجه شيخ اإلسالم قبول شهادة املرأة الوا: إلن 

 . يف الدين ، فكذل، هنا 
ن واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يك نا رجلين فرجل وامرأتان ممن تر  ن م : وأما قوله  عاىل 

 . هذا يف التام  فياتا  يف التام  وأما يف األدال فلي  تذل، : يقول  الشهدا  
عدم قبول شهادة أربع نسوة فشلا شهدت أربع نسوة ب ن فالنراً قرد برام فالنراً داره  –وُقكي إمجاعاً  –واملشهور 

 . فشن شهاد ن ق  قب  
 . واال أعل  . دة املرأة  عدل نصه شهادة الرج  ولو قي  بقبول شهاد ن لكان قوياً ؛ ملا  قدم من أن شها
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 وهل تقبل اليمين قبل الشاهد ؟ 
ق  قبرر  اليمررني إق بعررد الشررهادة وللرر، ألن اليمررني إمنررا اررارت يف جنبرره بعررد الشرراهد ، فررشلا شررهد : اجلررواب 

 . الشاهد تانت اليمني له أي للمدعي 
ال كعي ب النسا  تحت الثياب والبكارة والثي بة وما ال يطلع عليه الرج: ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

 [ والحيض وال الدة والر اع واالستهرل ونح ه يقبل فيه شهادة امرأة عدل 
 . تربص وحنوه " : تعيوب النسال " 
 . أن خير  املولود اارخاً فيوبت له اإلرث وحنوه من األقكام " : واقستهالل " 
النسرررال تعررررال أو محرررام أو حنرررو للررر، فشنررره يقبررر  يف للررر، شرررهادة امررررأة تاجلراقرررة  كرررون يف جممرررع " : وحنررروه " 

 . عدل
هنررا  يررب أو شررهدت إهنررا قررائض أو أ وأهنررا بكررر أفررشلا شررهدت امرررأة أن يف فالنررة برارراً يف جلرردها أو شررهدت 

شرهدت لرروقدة أو ر ررام أو اسررتهالل فررشن شررهاد ا  قبرر  يف هرذه املسررائ  ألن هررذه املسررائ  ممررا ق يطلررع عليهررا 
 . الرجال يف الغالب ، فقد يطلع عليها الرجال لكن إطالعه  نادر ، فقبلت فيها شهادة النسال 

أني قد أر عت عقبة والتحي تحزوج ، فقحال النبحي : )  -وهي أمة سرودال  –وقد  قدم قديث املرأة الحب قالت 
  ( : كيححف وقححد قيححل )  وقبرر  النرر  لتررره املللرره مررن شررهاد ا وهرري امرررأة واقرردة وهكررذا يف عامررة مررا

 . املسائ  
 . ما ق يطلع عليه الرجال يف الغالب  قب  فيه شهادة املرأة الواقدة : إلن 

 . ب  ق  قب  فيه إق شهادة امرأ ني : وقال املالكية 
 . يقب  فيه إق شهادة أربع نسوة  قب  : وقال الشافعية 

 . شهاد ا  وقد قب  الن   هو القول األول ، تشهادة املر عة علن الر ام:  واألظهر
ائ  أق يشرررهد فيهرررا إق املررررأة الواقررردة فيتعسرررر يف سررروألن احلاجرررة  ررردعو إىل للررر، فرررشن الغالرررب يف موررر  هرررذه امل

 . الغالب شهادة أتور من امرأة 
 . ال يوبت بذل، وإمنا هو يف املسائ  املالية إل ق مدخ  لشهادة النسال يف احلدود والقصاصفالقود و أما 

 [ والرجل فيه كالمرأة : ]  ال المؤلف رحمه اهلل  ق
أشررهد أن فالنرراً قررد ر ررع مررن فالنررة فهررو أوىل مررن املرررأة ألن شررهاد ه : فررشلا شررهد رجرر  بر ررام فقررال : برر  أوىل 

 . أعلن من شهادة املرأة ، فشلا قبلنا شهادة املرأة ف وىل من لل، شهادة الرج  
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 فتقررر إىل كررني وهررو نرر  اإلمررام أمحررد وهررو ظرراهر احلررديث املتقرردم يف وظرراهر تررالم املللرره أن هررذه الشررهادة ق 
 . مل يستالفها  قصة شهادة املر عة فشن الن  

 .ال كني بإلا شهدت املرأة  علن أمر ق يطلع عليه يف الغالب إق النسال فشن شهاد ا  ُقب  : إلن 
 .امية مان باهلل ذن ارتبتم ال نشتر  به ثمناً فيقس : لكن إن ار اب القا ي فله أن الفها ، لقوله  عاىل 

  الق د لم يثبت به ق د  وال ومن رجٍل وامرأتين أو شاهٍد ويمين فيما ي ج: ]قال المؤلف رحمه اهلل  
 [ مال

 . قدم أن القود يش   فيه شهادة رجلني 
رجر   أن فالنراً قرد قتر  وليُّره عمرداً فشلا أ ن مدٍم برجٍ  وامرأ ني أو بشاهد وكني فيما يوجب القود ، ت ن يردعي 

فال يوبت القود  ،أنا أقله علن لل، فال يوبت به قود  وق مال : وأقضر رجاًل وامرأ ني أو أقضر رجالً وقال 
 .ألنه يش   يف القصاص شهادة رجلني فل   كم  البينة 

دية فرال ُاكر  لره برذل، ، وللر، ألن أنا أقضرت لك  رجالً وامرأ ني فاقضوا   بال: وق يوبت املال ، فلو قال 
بردل مل يوبرت البردل 

ُ
فلر  يوبرت القرود هبرذه الشرهادة ، واملرال بردل . املال فيهرا بردل عرن القرود ، وإلا مل يوبرت امل

 .عنه فكذل، ق يوبت 
ن لكن لو أ ن برجرٍ  وامررأ ني أو بشراهد مرع كينره يشرهدون أن فالنراً قرد قتر  وليره خطئراً فرشن املرال يوبرت هنرا أل

 .هد مع كني اهذه املس لة مالية ، واملسائ  املالية  وبت بشهادة رجٍ  وامرأ ني أو ش
 [ وذاا أتى بيلك في سرقة ثبت المال دون القطع : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

إلا ادعن رج   علن نخر أنه سرق منه عشرة نقف   مث أ رن برجرٍ  وامررأ ني يشرهدون علرن للر، ، فرال يوبرت 
 .السرقة ألن قد السرقة يش   فيه شهادة رجلني قد 

 .لكن يوبت له املال الذي ادعاه 
 وهو احلد ، والشيل عالقط:  بوت السرقة ي  ب عليه شيئان : والفارق بني هذه املس لة والحب قبلها هو 

حلررد واسررتكملت بينررة الضررمان ، فلرري  املررال فرعرراً عررن القطررع تاملسرر لة األوىل ، فررشلا مل ُ سررتكم  بينررة ا: الوررا  
 .املال  بت املال 

، مث بينرحب هرذا الشراهد: ف   وقرال وتذل، يف الشراهد واليمرني ، فرشلا ادعرن أن فالنراً قرد سررق منره عشررة نق
أدىل الشاهد بشهاد ه مث قله هو أي املدعي فشنرا نضرمن املردعن عليره املرال الرذي ادعرن عليره ألهنرا أاربات 

 .كم  تالسرقة وبالتا   قطع يده ألن بينة احلد مل ُ س مس لة مالية ، لكن ق  وبت
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وذن أتى بيلك في خ لٍع ثبت له الِع ض وثبتت البين نة بمجرد : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
 [ دع اه 

إلا ادعن رج  أنه خالع امرأ ه علن عشرة نقف وأقضر رجالً وامرأ ني بينة علن لل، ، فال يوبت اخللع بذل، 
ألنه لي  مبال وق نقصد به املال فل  يوبت إق بشهادة رجلني هذا يف املشرهور يف  –ور يف املذهب يف املشه –

 .املذهب و قدم الراجح
" و وبررت البينونررة مبجرررد دعررواه : " ق يوبررت اخلُلررع هبررذه البينررة ، لكنرره يوبررت عليرره اخلُلررع بررشقراره ولررذا قررال : إلن 

 .فيه هذه البينة ويوبت له العو  ألنه مال واملال  ُقب  
قرد خالعررت زوجري علررن عشرررة نقف   وأ رت بشرراهد لترر وامرررأ ني ، فررال : فرشلا ادعررت املررأة اخللررع ، فقالررت 

يوبررت اخلُلررع ألنرره ق يوبررت إق برررجلني يف املشررهور يف املررذهب ، وبالتررا  ق نلزمهررا العررو  ألن العررو  مر ررب 
 .علن ااة اخلُلع 

 .لع يوبت بشهادة رجٍ  وامرأ ني أن اخلُ  –تما  قدم   - والصحي 
 فصل

 في الشهادة على الشهادةهيا الفصل 
اقفرظ : زيرد وهرو الشراهد األار  ، قرال لسرعٍد : فقرال  –مروالً  –إلا  شهد زيد أن لعمرٍو علن بكٍر ألره   

شرهادا البيت وقه أو أشهد علن لن شهادا أن هذا عشاهد لعمرٍو علن بكٍر ب له   ، أو أشهد  عة أ 
 .قد قذف فالناً ، وحنو لل، أن هذا 

عنردنا شراهدان شراهد أار  وهرو الرذي قرد مسرع أو رأى ، وشراهد فررم وهرو الرذي مل يسرمع ومل يَرر لكن ره : إلن 
 .مُح   شهادة غريه واستافظ 

 .شاهد لفالن بكذا علن فالن وحنو لل،  أشهد علي  أ : ضر رج   فيقول لبعض أوقده تت ن ا
وأيضراً قرد  ،جائزة باإلمجام ، واحلاجة  دعوا إليها تما يكون يف الوقروف  –أي الشهادة علن الشهادة  –وهي 

 .يت خر عر  القضية علن احلات  فُياتا  إىل شهادة الفرم يف قفظ احلقوق 
يقبل فيه كتاب القا ي ذلى وال ت قبل الشهادة على الشهادة ذال في حق :]قال المؤلف رحمه اهلل  

 [ القا ي
 .فهذه املس لة متفرعة عن مس لة سابقة وهي تتابة القا ي إىل القا ي

وقد  قدم أن املشهور يف املذهب أن تتابة القا ي إىل القا ي ق  صرح إق يف ققروق امدميرني ، وق  صرح يف 
 . الراج  خرفهاحلدود ، و قدم أن 
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أهنا ق  صح إق يف ققروق امدميرني وق  صرح  وهنا تذل، ، فهذه املس لة تتل، املس لة ، فاملشهور يف املذهب
 .يف احلدود 

 .ويف املشهور يف مذهب الشافعي ااة الشهادة علن الشهادة يف احلدود 
أن الشرررهادة علرررن الشرررهادة ق ُيشررر   فيهرررا أن  كرررون يف ققررروق امدميرررني بررر   صرررح يف ققررروق  :فالصححححي  

قررد قررذف أو يف قررد سرررقة وحنررو للرر، فررشن هررذه  امدميررني وغريهررا فلررو شررهد فرررم عررن أارر  يف قررد زنررا أو يف
 .الشهادة ااياة 

نخرر بالشرهادة إىل  ف لقنالقا ي ليشهدا علن فالن أنه سرق فاقتضر أقدمها  أراد ا نان أن يذهبا إىل: فمواًل 
 .مل يَر ومل يسمع فهي شهادة فرم فُتقب  

مسافة  ل بم ت أو مرض أو غيبةوال يحكم بها ذال أن تتعير شهادة األص:]   قال المؤلف رحمه اهلل
 [ قصر 

، ، ولل، ألن شهادة األار  هري األار فشلا أمكنا أن حنك  بشهادة األا  فال جيوز أن حنك  بشهادة الفرم 
 .وشهادة الفرم بدل  عنها 

 ،وألن يف شررهادة الفرررم  طررويالً فشنررا حنتررا  إىل أن نن ررر يف عدالررة شررهود األارر  ونن ررر يف عدالررة شررهود الفرررم 
 .ن اقتمال اخلط  يكون أترب وأل

ق جيرروز أن حنكرر  بشرررهادة الفرررم إق أن  تعررذر شرررهادة األارر  مبرروت أو مرررر  أو غيبررة مسررافة قصرررر أو : إلن 
ق عند احلاجة فهي تاملال وال اب ، فال جيوز التيم  بال اب إق عند عدم لنا إمن سلطان ، إلن ق جيوز  خبوف

 .هو مذهب مجهور العلمال املال أو الضرر باستعماله ، وهذا
 وهل يكفي أن يشهد فرع  عن األصلين ؟

 .ق يكفي لل، : اجلواب 
فررشلا ترران زيررد وعمرررو يشررهدان علررن قضررية حتتررا  إىل شرراهدين ، فافررظ عنهمررا هررذه الشررهادة بكررر فررال  ُقبرر  

 .شهادة الفرم ، وهذه هي الصورة األوىل 
 .أن يشهد لك  أا  فرم : الصورة الوانية 

فظ زيد وعمرو شهادة فهما شاهدا أا  فافظ شهادة زيد بكر  وقفرظ شرهادة عمررو  سرعد فشهنرا  ُقبر  فشلا ق
 .يف املشهور يف املذهب 

 .ألهنا نق   للشهادة فُقب  فيها خرب الواقد تخرب الديانة : قالوا 
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أن  برردفال عليرهو وقرال اجلمهرور بر  ق يقبر  وللرر، ألهنرا شرهادة يف إ برات قرٍ  ترراإلقرار فاشر   فيهرا شراهدان 
يكررون لكرر  أارر  فرعرران فيجتمررع يف القضررية أربعررة شررهود أو أن يكررون الفرعرران قررد قف رروا الشررهادة عررن هررذا ، 

 .وعن هذا 
ألنه  عليله أقوى ، فهي نق  للشهادة وليست إ بات قٍ  وللر، ألهنرا ق  وبرت احلر  عليره  والق ل األول أظهر

 .وإمنا هي نق  لشهاد ه  اً شاهد األا  ققفشن هذا الشاهد بشهادة الفرم ق يوبت علن 
مل يررزل النرراال : " هررو قبررول للرر، تمررا هررو املشررهور يف املررذهب وهررو قررول إسررااق ، قررال اإلمررام أمحررد  فححاألظهر
 . عن إسااق  هفعليه عم  السله ، وحنو " علن هذا

 .أن يشهد عن ت  أا  فرعان : الصورة الوالوة 
أشرهد علرن زيرد : علرن زيرد وعمررو أهنمرا قرد شرهدا بكرذا ، ويقرول سرعد يقول بكرر أشرهد : ففي املوال املتقدم 

 .وعمرو أهنما قد شهدا بكذا وهي مقبولة 
ق يتفررررد يف القضرررية ، فالبرررد يف  نلكررر برررولالق والصححححي اخلرررالف فيمرررا إلا تررران لكررر  أاررر  فررررم واقرررد : إلن 

ا شرهادة رجلرني فالبرد  وأن يكرون القضية أن يكون شهود األا  تشهود الفرم فشن تانرت القضرية ممرا يقبر  فيهر
هلن مدخ  يف هرذا  لالفرم تذل، ، وإلا تانت مما يُقب  فيها شهادة رج  وامرأ ني فيكون الفرم تذل، ، والنسا

 .وهو املشهور يف املذهب  على الصحي الباب 
  [وال يج ز لشاهد الفرع أن يشهد ذال أن يسترعيه شاهد األصل  : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

  –فلي  ل، أن  شرهد علرن شرهاد ه " أشهد أن هذا البيت وقه : " شلا تنت يف جمل  فسمعت زيداً يقول ف
اشهدوا علي  ، أو اشهد علي يرا فرالن ، : ، فشلا قال   ،ستافيق  يس عي، أي ق   –تما لتر امللله 

 .فاينئٍذٍ  صح شهاد ، 
 .الفرميش   أن يس عي شاهد : إلن 
ع ورأى بر  شرهد علرن مسراتم  أن  كون شهاد ه علن العل  ، فياتم  ملا شهد مل يشهد علن مرا ألنه : قالوا 

أشررهد أن هررذا البيررت وقرره فهررو إمنررا يشررهد بعلمرره ، ومعلرروم أن : يعلرر  أن هررذا البيررت وقرره فقررال : العلرر  أي 
 .الشهادة بالعل  ق  صح

 .ادة الفرم  صح وإن مل يس عه شاهد األا  أن شه: القول الوا  يف املس لة وهو رواية عن اإلمام أمحد 
 .ألن األا  يف الشهادة أن  كون مبا يسمع ومبا يُرى أما تونه يشهد بعلمه هذا خالف األا  : قالوا 

 قد يكون شهد علن أمٍر ما  ؟ : فشن قي  
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 .وفيه قوةخالف األا  ، واألا  بقال ما تان علن ما تان  –أيضاً  –أن هذا : فاجلواب 
 [ اشهد على شهادتي بكيا : فيق ل : ]  المؤلف رحمه اهلل  قال 

فيكون برذل، قرد اسر عاه أي قرد اسرتاف ه " أشهد علن شهادا بكذا : " فيقول شاهد األا  لشاهد الفرم 
 .الشهادة 

 [ أو يسمعه ي قرُّ بها عند الحاكم : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
بالشهادة عند احلرات  فشنره اف هرا عنره وجيروز لره أن يشرهد عنره برذل، فشلا مسع شاهد الفرم شاهد األا  يُقرُّ 

 .ألنه يزول اققتمال املتقدم 
البينرة ، فشرهد   كمر فشلا تان يف جمل  احلات  ف  ن بشراهدين لكرن القا ري مل اكر  بالقضرية ألمرر مرا أو مل 

لرذي شرهد يف جملر  احلرات  ، رج   أن فالناً قد شرهد عنرد احلرات  بكرذا ، تر ن يكرون قرد مرات هرذا الشراهد ا
 .وتان هناك ممن جيل  عند القا ي فشهد أن فالناً قد شهد فاينئٍذ  قب  لزوال اققتمال املذتور 

 [ أو يعزوها ذلى سبٍ  من قرٍض أو بيٍع أو نح ه : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
أن فالنرراً قررد شررهد أن لفررالن  أشررهد: " ه للرر، اققتمررال فررشلا قررال ضررعفعزوهررا إىل سرربٍب يقويهررا ، وقينئررٍذ ي

 " .علن فالن تذا وتذا قيمة داره الحب باعها إياه 
 " .أشهد أن فالناً شهد أن لفالنة علن فالن تذا وتذا مهراً هلا : " أو قال 
أنه ُيش   أن يس عيه الشهادة إق أن يشهد يف جمل  القا ي أو أن يشرهد علرن : املشهور يف املذهب : إلن 

 .ببه ، فاينئٍذ ق ُيش   أن يس عيه الشهادة شيل ويذتر س
 وذاا رجع شه د المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من: ] قال المؤلف رحمه اهلل  

 [ زكاهم
 :إلا رجع شهود املال بعد احلك  مل يُنقض ولو قب  اقستيفال هنا  الث أقوال 

، تر ن يشرهد زيرد  وعمررو  أن لبكرٍر علرن سرعد عشررة نقف    أن يرجع شهود املال قبر  احلكر : احلالة األوىل 
 .باحلك  رجعوا عن الشهادة  توأ نال جلوسه  مع القا ي وقب  أن يب

 .حلك  الشهادة وقد زالت قب  احلك فاحلك  أن القا ي ق اك  ولل، ألن الشر  يف احلك  قد زال فشر  ا
رجعنا ، : بالقضية قالوا  و بتستيفال ، أي ملا قك  القا ي أن يرجعا بعد احلك  وقب  اق: احلالة الوانية 

أن احلك  ق : فاحلك   ،وتان لل، قب  اقستيفال أي قب  أن يعطي املدعن عليه املدعي هذا املال املدعن به 
 .يُنقض 

 .فاحلك  ق يُنقض  ،أن يرجعا بعد احلك  وبعد اقستيفال : احلالة الوالوة 
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تررران بعررد اقسرررتيفال أو قبلرره فرررشن احلكرر  ق يُرررنقض وللرر، ألن احلكررر  قررد  برررت بتررروفر   بعررد احلكررر  سرروال: إلن 
 . ولئال يكون قك  القا ي أُلعوبة ب يدي الشهود  ،شروطه 

 .وقد يكون رجوعه  لرغبة أو رهبة ، لرغبة مبال ت ن يُعطوا رشوة أو رهبًة ت ن يُهددوا لريجعوا 
ط املردعي ققره الررذي قرد  برت ، وارجررع عرر، فنقررول للمردعن عليره ا ويلرزم هرلقل الشرهود الضررمان دون مرن زتراه 

مرررا مل كررران الضرررمان علررريه  ف قرر، إىل الشرررهود وللررر، ألن الشرررهود هررر  الرررذين قرررد أخرجررروا منررره مالررره بغرررري قررر  
 .يصدقه  املشهود له

ظرراهر فررشلا رجعرروا فررشن احلرر  يوبررت علرريه  دون مررن زترراه  ألن مررن زترراه  إمنررا بررىن علررن " : دون مررن زترراه  " 
 .أمره  من العدالة

يرجررع : لكررن إلا برران أن هررلقل الشررهود ُفس رراق أي مل يرجعرروا لكررن برران فسررقه  وترران فسررقه  ظرراهراً ، فاينئررٍذ 
ألهن  ق يزالون يوبترون احلر  وق يزالرون يقولرون حنرن  - أي الشهود -أنه يرجع إليه  ه  : علن املزتي وق يُقال 

تمرررا قررررر هرررذا شررريخ قبررر  ، والرررذي غررررر  احلرررات  هبررر  هررر  هرررلقل املزترررون  شررهود علرررن ترررذا ، لكرررن شرررهاد   ق  ُ 
 .اإلسالم

قيررد خُيررر  القصرراص والقررود ، فررشلا ترران الشررهود قررد شررهدوا يف قصرراص فررشلا رجررع " : شررهود املررال : " ويف قولرره 
 . الشهود بعد احلك  وقب  اقستيفال ، فشن القصاص ق يستويف 

  عمررراً عمررداً ، قكمنررا علررن زيررد بررالقود واختررار للرر، األوليررال ، وقبرر  أن فررشلا شررهد فررالن وفررالن أن زيررداً قترر
 .يستويف رجع الشهود ، فاينئٍذ ق ننفذ القود ، ولل، اقتياطاً للدمال واألطراف 

 .وتذل، يف احلدود ، ألن احلدود ُ درأ بالشبهات وق ش، أن رجوم الشهود شبهة تبرية 

 ولكن ه  نوبت الدية ؟
م الشررهود بعررد احلكرر  ق يررنقض قكرر  القا رري ، لكررن اقتياطرراً للرردمال فلرر  و نوبررت الديررة ، فرجررنعرر  : اجلررواب 

 .ننفذ القود ، لكننا نوبت الدية ، فشهاد    وبت الدية وبرجوعه  ق نقي  القصاص اقتياطاً للدمال 
 [ وذن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غري المال كله : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

 .قك  القا ي بشاهٍد وكني  إلا
: فقرال ، له علرن للر، حت: لن عمرو أن له عليه عشرة نقف ولي  عنده إق شاهد فنقول عت ن يدعي زيد 

نعرر  ، فشررهد الشرراهد وقلرره هررو ، مث رجررع الشرراهد ، فشنرره يرجررع إىل الشرراهد باملررال تلرره ، وللرر، ألن الشرراهد 
 .هو قجة الدعوى وأما اليمني فهي قول اخلص  

 .إلا رجع هذا الشاهد فشنا نضمنه املال تله : عليه ف
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 باب اليمين في الدعاوى
 [ ال ي ستحلف في العبادات : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

إلا ادعن رجر   أنره قرد أخرر  زتراة مالره أو أنره أو  بنرذره أو أنره يصرلي يف بيتره ، فشنره ق ُيسرتاله علرن للر،، 
 .ة علن املساحمة ألن العبادات ققوق اال وهي مبني

 .ب  ُيستاله ألهنا دعوى : ية عوقال الشاف
لححح  ي عطحححى النحححاس : )  ألن اليمرررني إمنرررا ُشررررعت يف ققررروق امدميرررني يف قرررول النررر   ،والصرررايح هرررو األول 
 ( .ن اليمين على المدعى عليه كدما  رجاٍل وأم الهم ول سبدع اهم الدعى نا

ق  ُقرررراال عليهررررا ققرررروق اال للفررررارق ، فررررشن ققرررروق اال مبنيررررة علررررن فرررراليمني إمنررررا ُشرررررعت يف ققرررروق امدميررررني و 
 .املساحمة
 .إلا قال عند ااقب احِلسبة إ  أالي يف بيحب ، فشن لل، يُقب  منه بال كني : إلن 

 [ وال في حدود اهلل تعالى : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
 .اال  عاىل ق   مبة علن املساحمة  دودألن ق

 . ، وإلا تان يُلق ن عدم اإلقرار ف وىل من لل، أق يستاله وهذا با فاق العلمال  هو الس وألن املشروم
 [ ويستحلف المنكر في كل حق آلدمي : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

ٍٍ مدمي إلا تان احل  ماقً أو يُقصد به املال   .فُيستاله املنكر يف ت  قٍ 
 .اقله : ف نكر لل، عمرو ، فنقول  ه  لفشلا ادعن زيد أنه أقر  عمراً أ

 .وحنو لل،اقله : وتذل، إلا ادعن زيد أن عمراً قد باعه داره ف نكر لل، عمرو فنقول له 
س  نوالد وال النكاح والطرق والرجعة واإلير  وأصل الرق وال ال  واالستير: ] قال المؤلف رحمه اهلل 

 [ الق د والقيف  و
 .ن اللقيط الذي عنده يف البيت رقي  له فهنا قد ادعن أا  الرق إلا ادعن فالن أ: أا  الرق 

 .األمة  ديف استيال" : دواقستيال" 
 .فهذه األمور الحب لترها امللله مستوناة ألهنا ليست مبال وق يُقصد هبا املال فال ُيستاله فيها املنكر 

ق بينررة عنرردي ، فشننررا ق حنلِّرره : قالررت  أقضررري البينررة ، فررشلا: فررشلا ادعررت امرررأة أن زوجهررا قررد طلقهررا فنقررول 
 .الرج  

لري  عنردي : أقضر البينة ، فشن قرال : وإلا ادعن رج  أنه قد راجع امرأ ه ف نكرت املرأة تذل، فنقول للرج  
 .بينة فال نطلب منها اليمني 
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فرررال نقرررول لررره إلا ادعرررت املررررأة أن زوجهرررا قرررد نىل منهرررا أي قلررره أق يط هرررا فررر نكر للررر، : ترررذل، يف اإليرررالل 
 .اقله ، وهكذا عامة املسائ  الحب لترها امللله هنا 

أن اقستاالف  ابت يف هذه املسائ  من ققوق امدميني وأن : والقول الوا  يف املس لة وهو مذهب الشافعية 
 .ققوق امدميني تلها يستاله فيها سوال تانت يف األموال أو يف غري األموال 

لحح  ي عطححى النححاس بححدع اهم الدعححى نححاس : )  ويرردل عليرره قررول النرر  : املسرر لة  يف القحح ل الححراج وهررذا هررو 
فردل علرن أن اليمرني  وبرت قر  يف الردمال أي قر  ( دما  رجال وأم الهم ولكن اليمين على المدعى عليه 

 .يف القود 
ة   ، فنقرول للمردعن ق بينر: أقضرر البينرة فقرال : دعن أن فالناً قد قت  وليره عمرداً ، فنقرول ا: فلو قال رج  

 .عليه اقله أن، مل  قت  وليه عمداً 
 بالنك ل ؟ ىوهل يقض

برررالنكول إق أن يكرررون  ن قررردم أن يف املسررر لة قرررولني ، و قررردم اختيرررار شررريخ اإلسرررالم يف هرررذه املسررر لة وأنررره يقضررر
 .املدعي خيت  بالعل  ، فشن اليمني  رجع إليه 

أمررا ققرروق ، املسررائ  الررحب هرري مررن ققرروق امدميررني يوبررت اليمررني يف النكرراح والطررالق والرجعررة ويف عامررة : إلن 
 .اال عز وج  فال 

 [واليمين المشروعة هي اليمين باهلل : ] قال 
 . قدم لتر هذا 

 [ وال ت غل ظ ذال فيما له خطر : ] قال رحمه اهلل 
نايرة الرحب ي  رب عليهرا قرود لري  فرال  ُغلرظ اليمرني إق فيمرا لره خطرر تاجلنايرة الرحب ق ي  رب عليهرا قرود ، ألن اجل

استاالف ، لكن اجلناية الحب يوبت فيها مال ت ن يدعي زيد أن عمراً قد قت  وليه خطئراً  -يف املذهب  -فيها 
ألهنررا يف األمرروال ، وهررذه املسرر لة ق خطررر فيهررا ولإلمررام أن  –قرر  يف املررذهب  –فررشن املرردعن عليرره ُيسررتاله 

 .يُغلِّظ يف اليمني 
، يف طالق ، ت ن  دعي املرأة أن زوجها قد طلقها  ال اً وهو ينكر للر،، وقلنرا باقسرتاالف ب هنرا أو تان لل

 . ُغل ظ قينئٍذ ولل، ألن األمر فيه خطورة 
 .وتذل، يف العت  ، فشلا ادعن العبد أن سيده قد أعتقه فاألمر فيه خطر فاينئٍذ  ُغلظ اليمني 

 .مصلاة يف لل،  قا يقيث رأى ال –يخ اإلسالم تما قال ش  –والتغليظ يف اليمني مشروم 
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 برر  قررد مررال شرريخ اإلسررالم إىل وجوبرره قيررث ترران فيرره مصررلاة واألمررر تررذل، ألنرره وسرريلة إىل إيصررال احلرر  إىل
 .ااقبه 

واال الررذي ق إلرره إق هررو عررامل الغيررب والشررهادة أنرره لرري  : " قرر  : والتغلرريظ قررد يكررون بررالقول ، ترر ن يقررول لرره 
 " . لفالن علي تذا

أنشحدك بحاهلل الحي  أنحزل التح راة : ) لعرامل مرن علمرال اليهرود  –يف اايح مسل   – ويدل عليه قول الن  
 ( .على م سى هل تجدون الحد في كتابكم 

تحبسح نهما محن بعحد الصحرة في قسحمان  : وقد يكون التغليظ بالزمان ، ولل، بعد ارالة العصرر قرال  عراىل 
 .مجام املفسرين وهي االة العصر بش باهلل 

 .تاملنرب يف اجلامع : املكان يف وقد يكون التغليظ 
مححن حلححف علححى منبححر  يمينححاً : ) قررال  أن النرر  : ملررا روى مالرر، يف موطئرره وأبررو داود وابررن ماجرره وغررريه  

 .(فليتب أ مقعده من النار  آثمة
 .من باب التغليظ واال أعل  ، لكن ق ب ال بذل،  ويقاال عليه غري منربه : قال الفقهال 

 .تذل، بني الباب والرتن عند الكعبة فهذا  غليظ يف املكان : قالوا 
 الحكم ؟ مافإاا نكل فله أن يُغلِّظ بالزمان وله أن يُغلِّظ باملكان وله أن يُغلِّظ باللفظ : إلن 

أنررا ق : فقررال "   واال الررذي ق إلرره إق هررو عررامل الغيررب والشررهادة أنرره لرري  لفررالن علرري قرر: "  قرر  أي قيرر  لرره
أل أقلره إن : اقله بعد االة العصر أو اقله علن املنررب فقرال : أو قي  له " واال : " أقله إق أن أقول 

 فما الحكم ؟ وإق فال أقله" واال : " شئت  مة 
 . يُقب  منه لل، ، وق ُاك  بنكوله ألنه لي  عليه إق اليمني وقد قام مبا عليه وهي اليمني: قالوا 

ا ، فاملقصررود زجررره وردعرره عررن اإلنكررار ذوقررال شرريخ اإلسررالم أنرره ُاكرر  بنكولرره ألنرره ق فائرردة مررن التغلرريظ إق هرر
 .الراج   يث أنه إلا أنكر فاله هبذه اليمني انزجر وار دم ونك  فيوبت احل  لصاقبه وهذا هو 

 عينآله وصحبه أجموعلى واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد 

 


